•

Ny rutin att sprita alla
dörrhandtag/ledstänger/lysknappar/
kranar vid städning av allmänna

INFORMATION
GÄLLANDE COVID-19

utrymmen och hotellrum etc.
•

av allmänna kontaktytor (3 ggr istf 2
ggr).

Rimforsa Strand är en förhållandevis liten
anläggning med stora, luftiga lokaler och

•

en restaurangverksamhet. Givetvis

frisk luft och rekreationsytor vid såväl sjön

har vi påtalat vikten av extra god

som i trädgården. Vi förutsätter att alla

handhygien.

våra gäster tar ett eget ansvar och
uppsatta rekommendationer/regler.
2020-03-12 upprättade vi våra interna regler
som därefter kontinuerligt uppdaterats. Vi
har just nu (maj 2020) satt en gräns att inte
ta emot fler än ca 75 personer samtidigt.
Förutom att följa de regler som ålagt oss har

God handhygien är något som alltid
måste råda för personal som arbetar i

utrymmen. Vi ligger lantligt och har gott om

följer såväl våra som myndigheternas

Vi har infört en extra städning per dag

•

Tillsvidare är alla nästan alla måltider
bordsserverade (frukosten tar ni till
viss del på buffé under ordnade
former och vid grillkvällarna hämtar
ni det varma framme vid grillen). Fika
läggs upp på en tallrik till varje
person.

vi infört följande nya rutiner:
•

Vi använder oss av flera olika
matsalsytor för att ha gott om
utrymme mellan borden/gästerna.

•

tips inför er vistelse tillgodoser vi givetvis
dessa så långt vi kan. Vi ser fram emot att
ta hand om er även om kramarna

Om möjligt erbjuder vi
större/luftigare konferenslokaler även
för mindre grupper.

•

Har ni som gäster andra önskemål och

Vi på Rimforsa Strand håller alltid en
hög och noggrann städning (100%
enligt Swedish Welcomes certifiering

kommer att vara färre än vanligt 
Varmt välkomna!

Systrarna på Strand med
medarbetare!

senast gjord 2019) men givetvis har vi
vidtagit ännu striktare rutiner för att
förhindra ev smittspridning.
•

Handsprit finns på samtliga toaletter
och i gemensamhetsutrymmen.
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